
Dag lieve VTK’ers,

De paasvakantie zit er alweer op en dus 
hebben de meeste onder jullie een lange 
blokperiode achter de rug. Tijd dus om 
er nog eens goed in te vliegen! Dinsdag 
begint de  verkiezingsweek. Kom dus 
zoveel  mogelijk naar de Plateau want 
er  zullen weer allerlei gratis  spulletjes 
en eten uitgedeeld worden! Als dat nog 
niet genoeg is, hebben we ook  gehoord 
dat de Paashaas wel eens bij ons zou 
durven langs komen! Donderdag gaat 
ons  jaarlijks festival door: Parkpop! 

Het  belooft weer een spetterende editie 
te worden met als headliner niemand 
minder dan The Happy!! Ervoor spelen 
er allemaal burgie-bandjes, kom dus 
tussen je lessen door rustig chillen in 
het Citadelpark. Wij zijn alvast van de 
partij.

See you there,
Pieter en Charlotte

 MANNA 21 
 21 april -  25 april

20:30 Ingenieurscantus   ‘t Paviljoen

do 24/04

di 22/04

11:30 Preselecties Julienronde De Gouden Saté
18:00 Archiefair Therminal

20:00 FRiS Vergadering VTK Groen

woe 23/04

19:00 Speedteamtraining IX Plateau

17:00 Parkpop 2014 Amfitheater Citadelpark



Shotjesgoliarde

Onze sporters hebben het 
 afgelopen jaar reeds bewezen wat 
ze waard zijn en dat zullen ze nog 
een laatste keer doen op de IFK 
Finaledag. Achteraf zullen de 
overwinningen die VTK  behaald 
heeft uitbundig gevierd  worden in 
de Porters met de  Shotjesgoliarde!

VTK Speedteam op de 12UL: wat is dit precies?

Het VTK Speedteam staat voor de harde kern lopers die 
er voor zorgt dat we nooit zonder atleten komen te staan. 
Vorig  jaar deden we gemiddeld 50,23 seconden per rondje. 
Ons  Speedteam bestaat uiteraard uit een aantal getrainde 
lopers die 10 tot 20 rondjes onder de 50 seconden kunnen 
 knallen. De echte sleutel tot ons succes is echter de grote groep 
 sportievelingen die hier niet specifiek voor getraind zijn maar 
wel enkele snelle rondjes in de benen hebben zitten. 
Ben je gemotiveerd om een aantal (al zijn het er maar 3 of 4) 
rondjes alles te geven voor VTK en wil je je faculteit  meehelpen 
aan de overwinning? Mail dan als de bliksem naar sport@vtk.
ugent.be en vermeld je GSM-nummer en welke uren je tussen 
10u en 22u beschikbaar bent. Elke  Speedteamloper krijgt op de 
dag zelf ook een exclusief T-shirt. 
Teamwork makes the dream work!

12 UL: Speciale rondes

Op de 12urenloop zijn er om het uur 
ook speciale rondes waar VTK telkens 
een deelnemer mag afvaardigen. Je 
krijgt er gratis gesponsorde prijzen 
voor en eeuwige dank van VTK. Zo 
is er om 15u15 een speciale ronde van 
Urgent FM, om 19u15 een schaars 
geklede vrouwen ronde en om 21u15 
een schaars geklede mannenronde, 
waar je je via een mailtje naar sport@
vtk.ugent.be voor kan inschrijven.

Dit is de avond waarop we  zullen 
 bewijzen dat echte ingenieurs  kunnen 
zuipen. VTK en VLK,  burgerlijk - 
en bio-ingenieurs zullen op deze 
 heuglijke avond  verbroederen onder 
de gezamenlijke interesse van bier 
en gezang. Inschrijven kan op vtk.
ugent.be.

Ingenieurscantus

Na het grote succes van de vorige jaren is de 
VTK Archiefair klaar voor zijn derde editie. Het 
concept blijft ongewijzigd: van 18.00u tot 19.30u 
 komen enkele sprekers wat meer vertellen over 
hun  eigen loopbaan en vakgebied waarna we het 
event verderzetten in de vorm van een beurs. 
 Tijdens het tweede gedeelte krijgt u de kans op 
een  informele manier informatie in te winnen bij 
de aanwezige bedrijven, organisaties en firma’s, 
 uiteraard  voorzien van een hapje en een drankje. 
In de Therminal op woendag 23 april!

Archiefair

Parkpop 

“Cultuur presenteert jullie de kers op de 
 taart van het jaar: Parkpop! Na een (meer 
dan) geslaagde editie van de show in de 
 groenzaal, gaan we over naar het Citadelpark 
om daar het festivalseizoen te beginnen met 
 namen zoals The Happy en Polaroid Fiction! 
Frank Deboosere zijn zegen voor mooi weer 
 hebben we al, dus geen reden om binnen te 
blijven zitten. Kom dus donderdag allemaal 
af om mee te genieten van de sfeer!”



 FOTO VAN DE WEEK 

Naam:.................................................................  e-mail:............................................................

Deze week doen we nog eens 
 speciaal. Breng een ode aan Interne 
met een limerick. Het rijmschema 
is AABBA en de laatste regels is een 
uitsmijter. Degene met de  mooiste 
limerick wint! Steek hem voor 
 woensdag in de  mannabrievenbus 
in VTK Blauw en maak kans op een 
mooie  prijs! De  winnaar van deze 
week is  Tom Staessens, je mag je  
 tuinset  komen  halen in VTK Blauw. 

 PUZZEL VAN DE WEEK 

Lentefuif


